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VOORBEREIDING

Muziek: ‘Dit is de dag’ (arr. Teun van de Steeg)

Welkom

Aanvangslied: LB 283: 1, 4 en 5 (de gemeente gaat staan)

Bemoediging en groet
V Onze hulp is in de Naam van de Heer,  

A die hemel en aarde gemaakt heeft,
V die trouw houdt tot in eeuwigheid,

A en niet loslaat het werk van zijn handen.
V Zijn genade en vrede is met u allen. 

A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed, na ‘zo bidden wij’ zingen: LB 301g

Glorialied: LB 305

Gebed, afgesloten met LB 333

Kinderen gaan naar de nevendienst
Voordat ze weggaan zingen we:



2

SCHRIFT

Inleiding

Lezing OT: Exodus 1

Lied: LB 538: 2

Evangelielezing: Matteüs 5: 13-16
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak
verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient
nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg
ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om
hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet
hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede
daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Lied: LB 538: 4

Overdenking

Muziek: ‘Voluntary’ in G (arr. Henry Smart)

Lied: LB 834

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen



Collectes: 1. diaconie; 2. kerk  (kinderen komen terug)
Muziek: ‘l’Oiseau’ (arr. H. Westerveld)

Slotlied: LB 362: 1 en 2 (de gemeente gaat staan)

Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Muziek: ‘Cha cha cha’ (arr. Gerard Hengeveld/Teun van de Steeg)

Na afloop begint het gemeentebreed beraad in Ons Huis.
U krijgt daar ook koffie of thee

Het lied van het zout
Michel van der Plas

Zout mag ik zijn op aarde: zo hebt u het gezegd,
en zo hebt u een nieuwe waarde aan mijn bestaan gehecht.

Zout mag ik zijn en dienen met nederige macht:
een stille, nauwelijks geziene, die troost verspreidt en kracht.

Die vreugde kan verspreiden: het wapen van behoud,
het onvolprezen, maar bescheiden, het reinigende zout.

Ja, zout, om niet gegeven, de nieuwe moed, de smaak
waar ik een ander mensenleven weer kostelijk mee maak.

Zo is mij opgedragen. 
O Heer, mijn artsenij, dring in mij binnen, al mijn dagen,

wees gij het zout in mij.
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